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м. Київ, 09 квітня 2021 р.  

 

Прем’єр-міністру України 

ШМИГАЛЮ Д.А. 

 

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕДСТАВНИКІВ УКРАЇНСЬКОГО БІЗНЕСУ 

 

Шановний Денисе Анатолійовичу! 

 

Представляючи інтереси провідних секторів української промисловості та сільського 

господарства та будучи занепокоєними ситуацією, що складається навколо підготовки Другого 

національно-визначеного внеску (НВВ2) України до Паризької угоди та діалогу з ЄС із 

проблематики ініціативи «Європейський зелений курс (ЄЗК), низка провідних українських 

бізнес-асоціацій мали честь звернутися до Вас з відповідним зверненням (лист від 01.12.2020 

року). 

Ми вдячні за Ваше рішення за матеріалами цього звернення уповноважити Віце-прем'єр-

міністра України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Стефанішину О.В. включити 

окреслені питання до порядку денного найближчого засідання міжвідомчої робочої групи з 

питань координації подолання наслідків зміни клімату в рамках ініціативи ЄЗК. 

Представники українського бізнесу високо оцінили діалог Уряду та окремих міністерств щодо 

підготовки НВВ2, який відбувався впродовж наступних місяців (грудень 2020 року - лютий 2021 

року) у форматі тематичних круглих столів. 

1 квітня 2021 року Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України представило 

проект Розпорядження Кабінету Міністрів України “Про схвалення Другого національно- 

визначеного внеску України до Паризької угоди” та розпочало процедуру електронних 

консультацій з громадськістю щодо нього. Вказаний документ пропонує на 

загальнонаціональному рівні встановити ціль викидів парникових газів у 2030 році у розмірі 35% 

від рівня 1990 року. 

Ознайомившись із документом, представники вищезгаданих українських бізнес-асоціацій  та 

14 асоціацій аграрного сектору в особі уповноваженої ними Української асоціації бізнесу і 

торгівлі (UBTA) та Центр економічного відновлення хочуть представити Вашій увазі наступні 

зауваження та пропозиції: 
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1) Оприлюднений проект НВВ2 представляє собою якісний крок вперед у порівнянні з 

попередніми модельними сценаріями, розробленими на експертному рівні. Водночас, потребує 

пояснення конкретна процедура врахування зауважень та пропозицій бізнесу при формуванні 

проекту розпорядження Кабінету Міністрів України щодо НВВ2. Залишається незрозумілим, як 

саме був сформований запропонований у документі оновлений показник НВВ2, та чи було 

спрогнозовано вплив цих коректив на соціально-економічні індикатори держави. 

2) Згідно з Національною економічною стратегією на період до 2030 року, яку 

затверджено постановою Кабінету Міністрів України №179 від 03.03.2021 року, встановлено 

параметри економічного зростання на рівні 6.8%. Разом з тим, згідно із запропонованим 

сценарієм НВВ2 (базовий макроекономічний сценарій, що був використаний для всіх трьох 

модельних сценаріїв викидів парникових газів) передбачається середнє зростання показника 

ВВП на рівні 3.5-4.5% за період 2018-2050 року. В таблиці на стор.6 цього документу уточнено, 

що середнє зростання ВВП на період до 2030 року передбачено на рівні 4.2%. Тому є потреба у 

суттєвій корекції НВВ2 задля відображення вже затверджених параметрів економічного 

зростання або ж у повній корекції Національної економічної стратегії 2030. 

3) Пояснювальна записка до проекту розпорядження Кабінету Міністрів України “Про 

схвалення Другого національно визначеного внеску України до Паризької угоди” заявляє про 

відсутність безпосереднього впливу його реалізації на ринкове середовище, забезпечення 

захисту прав та інтересів суб’єктів господарювання, громадян і держави; розвиток регіонів, 

підвищення чи зниження спроможності територіальних громад; ринок праці, рівень зайнятості 

населення; громадське здоров’я. Водночас, розробка відповідного фінансово-економічного 

обґрунтування передбачається після схвалення документу. 

Український бізнес категорично не приймає таку позицію. Адже реалізація цілей з декарбонізації 

економіки вимагатиме залучення значного об’єму інвестицій. Проект розпорядження Кабінету 

Міністрів України визначає необхідну суму у розмірі 102 млрд. євро до 2030 року. В умовах 

невизначеності походження фінансових ресурсів для реалізації кліматичних цілей держави, 

члени UBTA виражають занепокоєння щодо перекладення цього тягаря на плечі вітчизняного 

бізнесу. Крім того, виникають питання чому оцінка потреб інвестицій у проекті розпорядження 

Кабінету Міністрів значно відрізняється у меншу сторону від фінансових оцінок, раніше 

озвучуваний міжнародною групою експертів щодо модельних сценаріїв НВВ21. 

Особливе занепокоєння викликає заявлений намір про зменшення викидів парникових газів в 

аграрному секторі на 14% від рівня 2017 року. Це відповідає раніше запропонованому 

комбінованому модельному сценарію НВВ2, згідно з яким для досягнення цієї мети до 2030 року 

потребується залучення інвестицій на рівні 6.6 млрд. Євро (включаючи 2.2 млрд. євро на 

зменшення викидів парникових газів від використання викопного палива 

сільськогосподарською технікою), джерела яких не визначені. Більше того, згідно чинного 

законодавства, системи моніторингу, звітності та верифікації парникових газів в Україні не існує. 

Відтак, фактичним індикатором досягнення мети зі зменшення викидів парникових газів є саме 

витрачені кошти, що суперечить духу Паризької угоди та інтересам України, реальній 

спроможності економіки держави. 

Окремої уваги у цьому контексті заслуговує енергетичний сектор, що є значним емітентом 

парникових газів, у той час як електроенергія є важливим міжсекторальним компонентом 

конкурентоздатності української економіки. Ми висловлюємо застереження щодо припущення 

у інформаційно-аналітичному огляді щодо НВВ2 про те, що “у порівнянні з сьогоднішнім днем, 

у разі встановлення нових потужностей ВДЕ, витрати на виробництво електроенергії зростуть на 

 
1 https://mepr.gov.ua/news/35316.html 
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70%”. У цьому зв'язку ми закликаємо до належного прорахунку можливих соціально-політичних 

наслідків підвищення тарифів на енергоресурси та надійності енергосистеми внаслідок 

реалізації заявлених кліматичних зобов'язань Україною. 

Враховуючи зазначене, просимо не погоджувати проект Розпорядження Кабінету Міністрів 

України “Про схвалення Другого національно- визначеного внеску України до Паризької 

угоди”, запропонований Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України.  

Натомість, пропонуємо більш детально прорахувати показники НВВ2 на галузевих рівнях, із 

залученням представників відповідних міністерств, експертів, галузевих об’єднань та бізнес- 

асоціацій. 

UBTA спільно з Центром економічного відновлення готові долучитися до належної інтеграції 

показників Національної економічної стратегії-2030 до моделі НВВ2, підготовки 

обґрунтованих показників НВВ2 та розробки конкретних кроків у різних секторах економіки 

для його досягнення. Відповідні розрахунки будуть запропоновані у термін до трьох місяців. 

Оскільки кінцевий строк подання Другого національно визначеного внеску Україною до 

Секретаріату Рамкової конвенції ООН з питань зміни клімату встановлений 31 жовтня 2021 року, 

то пропонуємо скористатися часом для вироблення економічно обґрунтованої позиції щодо 

формування кліматичної та природоохоронної політики нашої держави. 

Ми погоджуємося, що питання екологізації економіки важливе для забезпечення сталого 

розвитку країни та конкурентоздатності експортерів на зовнішніх ринках. Проте, підхід до нього 

варто виробляти з урахуванням специфіки розвитку, поточної безпекової та фінансової ситуації. 

 

З глибокою повагою, 

 

 

Олена Кудляк       Кирило Криволап 

Виконавчий директор       Виконавчий директор 
Українська асоціація бізнесу і торгівлі    Центр економічного відновлення 
 


